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Ridderkerk, dinsdag 23 februari 2021  
 
[CONCEPT] ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
Onderstaand zijn de wijzigingsafspraken weergegeven die cao partijen overeengekomen zijn voor het 
verlengen van de cao van Hutchison Ports ECT Rotterdam 2021 - 2022. 
 
 

  

 
Looptijd: 
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 (24 maanden). 
 
Beloning & Toeslagen: 

• Artikel 7 lid ‘A’ tot en met ‘D’ vervalt en wordt vervangen door de volgende passage:  
 

“Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud zullen de salarissen en 
bruto toeslagen in geld gedurende de looptijd van deze CAO door middel van toepassing van 
een systeem van prijscompensatie worden geïndexeerd. Dat wil zeggen dat telkenmale per 1 
januari de brutosalarissen worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex {CPI). De aanpassing vindt plaats op basis van het C.B.S. 
consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid oktober- oktober). Partijen 
kunnen overeenkomen aan een verhoging een andere bestemming te geven. Bij een daling 
van de prijsindex zal een overeenkomstige vermindering van het brutosalaris niet worden 
toegepast en worden verrekend met toekomstige verhogingen”.  

 

• Bovenop de systematiek van de automatische prijscompensatie worden de basis 
maandsalarissen per 1 januari 2021 en per 1 januari 2022 met € 75,-- verhoogd. 

• Alle bruto toeslagen worden met een equivalent van de initiële verhoging over de salarissen 
verhoogd per 1 januari 2021 en 1 januari 2022. 

• De salarisschalen van de TOD worden per 1 januari 2021 opgehoogd naar P65. Werknemers 
die vanuit oud recht een hogere beloning genieten zal deze aanpassing niet leiden tot een 
persoonlijke toeslag en blijven dus in het oude loongebouw. Monteurs die vanuit oud recht 
in het nieuwe loongebouw erop vooruit gaan krijgen dat ook, gelijk de collega's van na 2004. 
In 3 stappen (1-1-21, 1-1-22 en 31-12-22) ingroeien.  Geen verschil tussen mechanisch, 
voertuigen en elektrisch. 

• Loonverschil FL III, huidige verschil (2000 en nu) met 50% oplossen. Marktconformiteit is in 
2000 vastgesteld. 

• In artikel 29, lid 2 functiegroepen wordt de specialistenfunctie Zware Stukken Certificaat 
toegevoegd in de schematische weergave opdat deze in aanmerking komen voor de 
betreffende toeslag bij inzet. 

• De toeslag voor ‘meewerkend toezichthouder SpS wordt ondergebracht in FL III en zal met 
ingang van 1 januari 2021 de toeslag behorende bij de coördinatiefunctie verkrijgen.  
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Roosters & Duurzame Inzetbaarheid 

• Het V-rooster wordt per 1 september 2021 gewijzigd o.b.v. onderstaande criteria 
o Er wordt geschakeld van A → N op de 5de dag; 
o De tussendagen komen te vervallen wat inhoudt dat op jaarbasis 8 dagen meer 

gewerkt wordt; 
o De toeslag wordt verhoogd naar 35%. 

Nb. Werkgever zal waar nodig tijdig positieve instemming verzoeken bij de ondernemingsraad. 

• In geval van schemawijziging op eigen verzoek bij 58 jaar of ouder (artikel 35) worden 
werknemers in de gelegenheid gesteld om in het eigen rooster werkzaam te blijven, waarbij 
de nachtdiensten structureel omgezet worden naar avonddienst. 

• Met als doel de belastbaarheid in het E-rooster te verminderen heeft ECT het volgende 
voorstel gedaan zoals verwoord in bijlage xx bij dit onderhandelingsresultaat. Afgesproken is 
dat vakbonden dit voorstel separaat voorleggen aan de leden die werkzaam zijn in het E-
rooster en geen gebruik maken van één van de OVA regelingen.  

• Met ingang van 1 januari 2021 zal de uitstroom van werknemers uit het E-Rooster één-op-
één worden opgevangen door instroom vanuit het V-Rooster. Dit geschiedt o.b.v. 
vrijwilligheid waarbij de werknemers met de langste anciënniteit voorrang krijgt.  

• Cao partijen hebben de ambitie om de taakroulatie - ten voordele van de operationele én 
duurzame inzetbaarheid – te vergroten. Om deze ambitie te bereiken heeft ECT 
onderstaande toezegging gedaan. 

 
“ECT heeft de ambitie om de taakroulatie - ten voordele van de operationele én duurzame 
inzetbaarheid – te vergroten. Om dit te realiseren wil ECT meerdere taakrollen benoemen aan  
de operationele functies. Een combinatie van land- als waterzijdige taakrollen ligt in de lijn der 
verwachting. Dit vraagt om een herziening in de inrichting van de operatie. Gedurende 2021 
zal ECT het initiatief hiertoe nemen richting de ondernemingsraad met als doel in kwartaal 3 
van 2022 overeenstemming te bereiken over de toekomstige operationele organisatie 
inrichting. Gedurende het cao overleg voor een cao na 2022 zullen cao-partijen de 
arbeidsvoorwaardelijke kant bespreken”.  
 

• In het kader van de ambitie om de taakroulatie te vergroten - ten voordele van de 
operationele én duurzame inzetbaarheid – worden DUG werknemers in 2021 in de 
gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en op te leiden tot een vierde functie. Per 1 januari 
worden DUG-werknemers ook conform B-4 ingeschaald. 

• Alternatief werkzaamheden in het kader van arbeidsongeschiktheid  
 
  

Met opmerkingen [to1]: Werkgever zou tekstvoorstel 
doen t.b.v. protocoltekst 

Met opmerkingen [to2]: Bespreekpunt: Koppeling maken 
CER en 5% regeling, robotisering 
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Ouderen Vermindering Arbeidsduur (OVA) en Eerder Stoppen Met Werken (ESMW)  

• Met als doel oudere werknemers op een gezonde manier vervroegd in de mogelijkheid te 
stellen hun werkzame leven te stoppen zijn cao partijen twee opties overeengekomen voor 
werknemers uit geboortejaren 1960 – 1969 

o Optie 1: Op het vijfde en vierde jaar voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd 
kunnen werknemers gebruikmaken van de OVA regeling. Daarbij geldt dat zij 80% 
van hun taakomvang werken, 95% salaris ontvangen en 100% pensioen opbouwen. 
Vervolgens geldt dat werknemers tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (dus 3 jaar) 
gebruik kunnen maken de overeengekomen zwaar-werk-regeling (model). ECT heeft 
hiervoor voor de jaren 2021 – 2022 € xxxx gereserveerd. Criteria van de regeling 
inclusief fiscale randvoorwaarden worden gedurende de looptijd verder ontwikkeld. 

o Optie 2: Op het vijfde en vierde jaar voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd 
kunnen werknemers gebruikmaken van de OVA regeling. Daarbij geldt dat zij 80% 
van hun taakomvang werken, 95% salaris ontvangen en 100% pensioen opbouwen. 
Vervolgens geldt dat werknemers tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (dus 3 jaar) 
gebruik kunnen van de OVA-regeling waarbij de geldt dat zij 50% van hun 
taakomvang werken, 80% salaris ontvangen en 100% pensioen opbouwen. 

De keuze tussen optie 1 of optie 2 kan eenmalig gemaakt worden.  

• Voor de geboortejaren 1957 tot en met 1959 zullen maatwerk afspraken gemaakt worden 
o.b.v. dienstjarenpremie en RVU. 
 

 
Wet Invoering Extra Geboorteverlof 

• De cao zal aangepast worden op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. 

• Cao-partijen spreken af dat de uitkering van het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld 
naar 100% van het bruto gemiddelde SV-loon in de voorliggende twaalf maanden. 

 
Werkgelegenheid 

• Voor werknemers in dienst voor 1 januari 2021 al dezelfde werkgelegenheidsgarantie gelden 
zoals Hutchinson Ports deze heeft overeengekomen voor werknemers van de toekomstige 
zuster-bv APMTR. 

• Cao partijen spreken af dat in lijn met het geëxpireerde werkzekerheidsakkoord 
containersector havenwerkers van aanpalende bedrijven (Matrans, ILS) voorrang krijgen bij 
vacatures op andere externe kandidaten 

 
Overig 

• T.b.v. de vakbondsfaciliteiten binnen ECT stellen wij voor om per 1 januari 2021 structureel € 
2,-- per maand per werknemer te reserveren. 

• De functiebeschrijving van Foreman TOD wordt toegevoegd aan de nieuwe cao. 

• In artikel 21 zullen de bepalingen t.a.v. de kantoordienst worden geschrapt.  

• In artikel 50 wordt opgenomen dat wanneer een werknemer tussen zijn 35ste en 40ste 
dienstjaar overlijdt en de jubileumuitkering t.b.v. het 35 of 40-jarig jubileum nog niet heeft 
ontvangen deze toevalt aan de nabestaanden.  

• In artikel 24 zal worden opgenomen dat werknemers voor aanvang het kalender jaar twee 
bepaalde feestdagen kunnen herbenoemen op voor hen belangrijke feestdagen. 

• ECT zal met ingang van xxxxx werknemers die minder reiskostenvergoeding ontvangen dan 
op dat moment fiscaal toegestaan in gelegenheid te stellen de niet ontvangen vergoeding 
fiscaal te verrekenen met het brutoloon opdat een netto voordeel ontstaan.  
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